
Miljø- og 
teknologilinje 
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(tidligere forskerlinja)  

Din fremtid starter her

Horten videregående skole har ca. 1000 
elever fordelt på 8 utdanningsprogram.  
Vår visjon: Kunnskap gir muligheter – 
sammen om Vestfolds framtid. 

Horten videregående skole
Strandpromenaden 33
3183 Horten
T: 33 07 90 00

Facebook:
Horten vgs

Ta kontakt: 
Lise Olsen, avdelingsleder, lise.olsen@vtfk.no 
T: 33 07 90 00/99 79 73 03

Hjemmeside: 
www.vfk.no/Horten-vgs

Miljø- og teknologilinje 
ved Horten videregående skole er et 
unikt tilbud for elever i Vestfold.



Hvem er vi? Hvem er du?
Miljø- og teknologilinjen ved Horten videregående skole er et 
utdanningstilbud som gir studiekompetanse med  f ordypning  
i realfag. Elevene er samlet i en klasse i mange fag. 
På “Forskern” jobber vi tverrfaglig for å se  sammenheng 
mellom de ulike fagene, og vitenskapelig  arbeidsmetode 
står sentralt. Vi har praktisk tilnærming gjennom 
 forskningsprosjekter og ekskursjoner. Vi samarbeider med 
Horten natursenter, lokalt næringsliv og universiteter. 

Linjen passer for deg som er interessert i matematikk, 
naturfag, miljø og teknologi. Du setter pris på et godt 
læringsmiljø og trives med å jobbe sammen med elever 
som har samme faginteresser som deg. 

Fagsammensetningen på miljø-og 
teknologilinjen kan gi deg  maksimalt 
antall tilleggspoeng og mulighet for alle 
videre studier på høy skole og universitet.

35 timer inkludert:
- Teknologi og forskerlære 1
- Matematikk 1T eller R1
- Naturfag

32 timer inkludert:
Teknologi og forskerlære 2

Matematikk R1/R2
Du velger i tillegg: 
- Miljøretning: biologi1, kjemi1 
- Teknologiretning: fysikk1 
 og informasjonsteknologi1
- Eller valgfrie kombinasjoner 

Vg3

Vg2

Vg1

25–30 timer:
Du velger:

- Miljøretning: biologi2, kjemi2, fysikk1 
- Teknologiretning: fysikk2, 
 informasjonsteknologi2, matematikk R2
- Eller valgfrie kombinasjoner

– Praktiske oppgaver, bedriftsbesøk, 
ekskur sjoner og tett samarbeid 

 mellom faglærere på forsker linja 
gjorde det enklere for oss å se 

sammen henger og forstå nytten 
av realfagene. En fugl i hånden 

er bedre enn 10 i læreboka!

sier tidligere elev ved 
«forskern»

– Vi var en sammensveiset gjeng 
og hadde det veldig gøy sammen. 
Alle ønsket å lære og det var alltid 

noen som ville hjelpe hvis det 
var noe vi ikke fikk til.

sier tidligere elev ved 
«forskern»

– Teknologi og forskningslære er et fag 
alle får bruk for, uavhengig av studievalg 
seinere. Faget har gitt meg god erfaring i 

planlegging og gjennomføring av prosjekter, 
både  selvstendig arbeid og samarbeid 
i grupper. Jeg har lært å skrive faglige 

tekster og fått en sunn skepsis til 
kilder og forskning generelt.

sier tidligere elev ved 
«forskern»


